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Alfabemize q, x, LU harflerinin eklenmesi önerisi üzerine, geçen yılın 

son günlerinde ba§layan tartı§ma, sınırlarımızı Cıa a§arak dünyanın en 

büyük haber kanallarında bile kendisine yer buldu. HaıCık Şahin'in 18 

Kasım 2001 günlü Rcıdikal gazetesindeki kö§esinde yazdığı yazıyla, ülke
mizde son yıllarda az görülen bir kültür ve dü§ünce tartı§ması ba§ladı. 

Te/eva/eci basının ve raiting aVClsı televizyon kanallarının topluma hiçbir 
§ey kazandırmayan 'kimin eli kimin cebinde' türünden §arkıCl, manken 

ve sporcularla ilgili haberler arasına sıkı§an alfabe haberi, öteden beri 

özlemini çektiğimiz kültürel konulardaki tartı§maların öne çıkmasını sağ

ladı. Hiirriyet gazetesi, internetteki ağ sayfasında, alfabeye q, x.' LU harfleri

nin eklenip eklenmemesi konusunda bir sormaca (anket) düzenledi. Birkaç 

hafta açık kalan sormacada, alfabeye bu hart1erin eldenmemesini isteyenle
rin oranı yüzde a!tmı§ be§i geçti. Tartı§maya ba§ka yazarlar ve bilim adam

ları katıldı. Siyasetçilerimizden bile konuya ilgi duyanlar oldu. Kamuoyu

nun gündemine böyle bir tartı§mayı getirdiği için Sayın Şahin'e ne kadar 

te§ekkür etsek azdır. Ancak, ba§layan bu tartı§manın ilk olmadığını da 

belirtmek gerekir. Daha önce de bu tartı§ma, deği§ik zamanlarda birkaç 

kez ülkenin gündemine gelmi§ti. 
Bilindiği gibi, alfabemizi belirleyen 13 5 3 sayılı yasada yer alan harf 

tablosunda q, x) LU gibi harfler bulunmamaktadır. Alfabemizde bulunma

yan bu ve benzer harfler, Türkçe sözlerde kullanılmamaktadır. Bu harfler 

üzerine tartı§malar, yeni yazıya geçi§ sırasında ba§lamı§ ve sonrasında da 

sürmü§tür. 

Kemal mi, Qemal mi? 
Alfabemizin belirlenmesi sırasında q harfinin de alfabeye alınıp alın

maması tartı§ılmı§tı. Özellikle ince k için farklı bir i§aret kullanılmasını 
isteyenler vardır. Bu sesten sonra gelen ince a sesine de i§aret etmek için 

q harfinin kullanılması isteniyordu. Bu tartı§ma encümen çalı§malarını 

tıkamı§tı. Sonuçta encümendekiler Atatürk' e ba§vurmaya karar verirler. 
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Atatürk'ün sorunu nasıl çözdüğünü Falih Rıfkı §öyle anlatır: "lvlmtafı 

Kemal bizi dinledikten Jonra eline kağıt ka/em delz. Eııı'e/d Keıııal ıie SOllrtl 

Qemal ytzzdı. Her iki kelimeye de baktıkttm sonra boj;/c o/ıııaz diyerek bımıı 
(Qeıııal) karaladz. K krizini atltıtllllJtık." (Korkmaz 1992: 159). 

Benzer bir tartı§ma 68 yıl önce de ya§andı. 
Alfabe kabul edilmi§ti ama bazı harflerle ilgili tartı§malar bitmemi§ti. 

Clfmhııriyet gazetesinde 4 Kanunuevvel (Aralık) 1933 günü Cumhuriyet 

imzasıyla yayımlanan yazıda, alfabede x ve LU harflerinin olmadığını, buna 

kar§ılık bu harflerle yazllı111§ Fransız, İngiliz, Amerikan adlarını görenlerin 

'Çiııce adlarl niı)n Çiıı harfleriyle yttzlJllyomz?' diye sorımı hakları olacağına 

değinilmektedir. Gazete, konuyu dil uzmanlarına sormu§tur. Fuat Köprülü, 

özel adların okunduğu gibi yazılması dü§üncesindedir. Habere göre Fuat 

Köprülü, muhabire §unları söylemi§tir: "Beli esm itibclJ"ljJe iJilıılerilı okııııdl/ğl/ 
gibi yazı/mmz taraftarlyllll. Bıı çok ktmpk, çok miiııakt/Yl)'({ miisait bir /!lese/ediı: 

İsıııi bm/arm bel" dile go're tiir/ii tiMit okllJlIIJ Jekillerimrdıı: Bıııw kestirmek ~'ok 
miiJkiildiiı: En doğmsıı, Dil Endiıııeni clerba/ bı! ııım/eyi ele alllltdl, ıetkik etmeli 

ve bııgiilIkii ktlrlJlklığlıı iiniine ge~"IIlelidil:" (Attltiirkve Tiirk Dili 2: 30) 

Aynı haberde Kemal Cenap'ın, Fuat Köprülü'nün dü§üncesinin kar§ı

s1l1da görü§ bildirdiği belirtilmektedir. Kemal Cenap, özel adların okundu

ğu gibi yazılması durumunda karı§ıklık çıkacağını dü§ünmektedir. Kemal 

Cenap Bey "A!{czbesi Latiıı esmıııclan ez!LJl/IllJ olaıı lIli/letlereait emebi isıııi 

bmlttrl ne FrallSzz(a ile, Ile de Tiirkçe ile tam kmdi ıııi/letiuiıı dili ııe Jiı1wJı/e 

ok!l1llayeı m/a imkdu yoktlf!" ki biz fonetik~'e yaZliltıya i!l7ktl17 bıı/a/wı. /l!jabesi 
Leitiıı hmfi olıııc/ymı mi/let/erin ismi basicmill eğer foııetiğini biliyoJ"Jak biziııı 

keııdi imlaıllZzla pekala )ltlzt/biliriz ... " (Atatiirk ue Tiirk Dili 2: 31) 

Kemal Cenap Bey, alfabeye x ve w harflerinin eklenmesi konusunda ise 

aynen §unları söylemi§tir: "Bizim Cl/fClbemİzilı miitekllıııi! o/dıığıııla, bele FrmlJ!z 
e{!{cıbesiııe lziJpetle çok ıııiitekllmilo/dıığııııe? kaııiiııı. Tiil"kçeıııiz içiıı :';, ll' bmfleriıı!! 

ihtiyaç Ofdıığıııl/l zmlJletıııiyomlıı. Yalııız emebi ismi bm/arı kÜJe b/ilim/e yaztlnken 
bıı baıjler kl/llrmılabiliı: Fakat kCtlJı.rlııM JIlııterize içiıı TiirkçeJi de )'rmlıııa/,,/ıı: 

'ı.JJkstl a!{cıbeye giriliesine liizll1l1 yoktııı: İtalytıııcada Cıa x yoktm: j((/P edi/iııce iki 's' 
yazar/ar. Biz de 'ks'Jeklilıcle )'azabiliriz." Vf/atiiık ve TiiJk Dili 2: 32) 

Tartı§ma, izleyen günlerde Cumhuriyet gazetesinin sütunlarında si.İr

mü§tür. 7 Kanunuevvel (Aralık) 1933 tarihli gazetede Cumhuriyet imza

sıyla yer alan haberde "Emebi ismi bmlarz Ilmıl JlCIZlIlrzflJ'lZ? Bmılrtrm ({.rı; 

Jeki/leriııi l/lııhcıfcızrt etmek mi doğmclio; yoksa okııdıığllJl1!/z gibi ]Itızmak iilI? 

BL! isimlerde rmt!emalZ '/ie bizim a!{cıbemizde olma)le!ll lV. x [Le q brııf/eriııi Ile 

yClPacağız ?" (Atatiiık ve Tiirk Dili 2: 33) diye sorulduktan sonra üniversite 
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profesörlerinin görü§lerine yer verilmi§tir. 

Şekip Bey, "Emebi ismi hasları asılları gibi yazmak için w, x ve g 

harflerinin alfabemize alınmasına taraftar olanlar da vardır. Siz ne fıkirdesi

niz? diyorsunuz. Bu lisanın biinyesine ait bir i§tir. Alfabemizi yeniden 

tadil etmeye ihtiyaç var mıdır? Bunu lisancılar dü§ünmelidir." diyerek 

yabancı özel adların yazılması için bu harflerin kullanılması gerektiğini 

belirtir. (Atatiirk[ie Tiirk Dili 2: 34) 
Maeit Bey, Dil Eneümeninin kabul ettiği raporda x ve w gibi harflerin 

yardımcı harfler olarak kabul edildiğini dile getirerek bu harflerin alfabeye 

alınıp alınmaması tartı§masın1l1 gereksiz olduğunu söylemi§tiL Macit Bey

in üzerinde durduğu asıl konu özel adların yazılı§ıdır: 

"Asıl mesele isıııi haslardeteln: Ben ismi haslamz o/cb/ğı! gibi 
mtthajazası tarajtarzyıııı. Haram Şekip BeyilZ sOJi/edıli gibi btt 
beYlZe/milel bir teamii/düı: O zaman btt hmf/eri de kabul etmek 
/azımdn: Bıı kelimelerin miL imlCilarml IIlI/ha/azef etmeniıı tatbi
katta pek çok kolaylıklcm ılmYln: ivlııhtelı/ıııeıııleketlerde scyabat 
eden bir iman tasaVl'ttr ediJliz. Bı! adalilm bel" hl/dl/tta ismiJliJl 
değipJlesi doğm Illl/dttr ? İsmi has, ıahsiyctiıı seıııbolii oldıığl/Ila 
göre bmılarm her zaman sabit ker/ması lazııııclıı:" (Atatiirkl'e 
Tiirk Dili 2: 34) 

Ragıp Hulusi Bey de yeni alfabe belirlenirken g, x, \v harflerinin aH;ıbeye 

alınması konusunun tartı§ıldığını; yapılan tartı§malardan sonra bu konudaki 

kararın olumsuz olduğunu söylemi§tir. Ancak, Ragıp Hulusi Beyin sözlerin

den söz konusu harflerin alfabeye eklenebileceği dü§üncesi anla§ılmaktadır: 

"Ben keızdim bi/ Illaksatta Tiirk alfabe kitaplarll/a Cıa ildı'e olmak iizere birkaç 
iıaretin kOlZdarak ogreti!ıııesi pek liiZllllllll zıe jayda/z bl/llfIlCllılardaıı, meselc! bCllkll1 
bttgiilZ go·zii ô·7Iiinde ilCiIZ edildiğini gürdiiğiiııı Bioks diı macımilliım Biox gekliııde 
ımt geldiği zaman bL! kelimedeki (x) ıeklilZi yaelırgıyor zıe bıı kadar bcısit ıııal!?ıııat 
yiiziinden duraklayıp berhc2lde ıızellllll/Jliyet ııerid bir hCiI değildiı:" (Atatiirk ·[ie 
Türk Dili 2: 36) 

Tartı§ma gazetenin daha sonraki günlerdeki sayılarında da sürmü§, 

tartı§maya U§akizade Halit Ziya, Falih RıHcı, Besim Atalay, İbrahim Nec

mi ve İsmail Mü§tak gibi yazarlar, bilim adamları ve aydınlar da katıIll11§tır. 
8 Kamımıevvel (Aralık) 1933 günlü haberde Dil Eneümeninin yeni 

'katibi umumisi' İbrahim Neemi Bey, yabancı özel adlarla ilgili olarak §u 

sözleri yer almaktadır: "Has isimler meselesi o/eden beri lııiiııclkaJcllulll: Bıı 

mesele hal! ilZkdabı sıredarmda da ortayeı atı/mıı!ı. Tarib ·/ie coğrahC! adlarıııı 
keııdi iıııldlarıyla yazmakteıkijaydCl, bC!Jka dillerdeki kitaplcırdeı bL! adlCl rt (!l"il-
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mak ve kolayCct bıt/mak imkalilIlI ·uermesiıuledi,: .. Arajı aciıill Am!ıçd, Rm ({{IiIIi 
Rıısça )'tlzmadıktaıı sam,,! Latin haıfi killimItm JIli/fetlere a/icıııtaj IJerll/eye liiz!lııı 
yoktm:" (Atatürkue Tiirk Dili 2: 37) 

Halit Ziya ise yabancı özel adların kendi imıasıyla yazılmasını, ancak 

bir Türkün bu adı doğru okuyamayacağım dü§ünerek adın yanı ba§ında 

Türkçe söyleyi§in de yazılması gerektiğini söylemi§tiL Halit Ziya alfabeye 

yeni harf eklenmesi konusundaki dü§üncelerini de §öy!e dile getirir: "w, .\' 

IJe q harflerinin a/fabemize kabııliim ge/ince: Eğer ismi hm/ctl'! md/amw 1111Il'afik 
bir sıırette yazacaksak tabii bıı hCllf/erle d)'llW yazmaıııız zm'ıırldi/: B!i ismi bas 
meselesinden kcıt'z nazaı: beli zannedi)'orlllll ki bizim cı!j;,beıııize gerek saıııit o/i/!il, 
gerek sait olsııız birkaç ben! clcıbCf iUııesine liizııııı uarclıı: Fakdt bıı !IZlill bil' 
mesele oldıığu içi" bl/racla miitalcıatııııı tc!}jile Iiiwili giJrıııii)'ol'lllll." Vlt,ıtiirkl'e 

Tiirk Dili 2: 37) 
Gazetenin ertesi günkü sayısında Falih Rıfkı'nın §u sözleri yer almak

tadır: "Eğer eenebi isimleriııi kencli imlcl/ClJ'l)'!a )'dzamk ollırsak, Tiirk çomk!cfl'j 
bıı isimleri eber/iyen yanlı} okıııııaya mahkiıııı kctlClCclklcırcllı:" Falih Rıfb açıkla

masını §u sözlerle bitirir: "Tiirk (1I[abcsiııe, Tiirk kelime!eri ij,"iıı kbm olmayııı 

bmf/eri almak ya12IzJ O/ııı:" (At(ıtiirklie Tiirk Dili 2: 38) 

İsmail Mü§tak'a göre alfabeye UJ, x harflerinin alınıp alınmaması, 
üzerinde o kadar fazla durulması gereken bir sorun değildir. Hatta İsmail 
Mü§tak, bu harflerin alfabeye eklenmesinin yararlı olacağı dü§üncesindec.lir: 

"Yeııi a/fabemiz meliCllt a!fabeleriu eI7 ıııiikeııııııeli l/e cıııııiite
kamili olmak jclzzlltgeldiğim ue iddiamız Cıa bıı oldi/ğl/ııa giire 
garp kiiltiiriiniin dağımırağı bazı i/ll//i ihtipç/arl/ll kulaylıkla 
tatmin edebilmek ifiıı bıı iki bmli a/fabcıııize /ildl etmekte Irıye/rı 
tmaı'l'ıır ee/m/ercleııim". x bm)ıııi kabul etmek /Ill!1Hjik bil' hareket 
olcırağı gibi bazı emebi isıııi bml'c ismi cim/erilZi -kel/di l'ekli 
cıslileriızde- Ytızmaya bizmet itibal'l)ıle ele bil' kolaylık 1el'ki! edece,t
tiı: w bmjlne geliııı-e, cz!frıbeıııize bıı bellli il/h'c etıııek DizllillJ/IZ 
bir kii/fot değil, bi/cıkİJj:iydedl bir hizmetti,: Bi/bClS_w iJıııi h(lJIClr 

içiıı bııııa pek liizıı//! wırel,,:" (Atrıtiirkııe Tiirk Dili 2: 39) 

Çok geçmez, tartı§malara H'7kimiyeti Milliye gazetesi de katılır. 10 

Aralık 1933 günlü gazetede A. R. imzasıyla yayımlanan yazıda, yabancı 

sözlerin kendi yazılı§ biçimleriyle yazılmasını savunan profesörlerin istekle

rinin yerine gelmesi halinde dilin Osmanlı Türkçesinden daha kötü bir 

duruma dü§eceği vurgulanmaktadır: "ProjeJI;riimiiziilı {!rZIIJII yerine geline 

-Tiirk Taurm kOI'!/JI/Il- dilimiz bu)le bir }e.ti! edarak ki, 'Iisemı OJ/ll({1li' bmııııı 

)'({1ll/zr;ltl zellZzelııle yıkamıııl' sCiyticıwk!ır. Çiiııkii (i zammı ictlltuıııobile' ı'e bmw 
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benzer siizler 'eti', 'qııie', 'oi', 'etlX' gibi kltymk ııe boyıııızlarıyla diliıııiz mikrop 
gibi saracağında Jiiphe yoktııı:" (Atatürk ı'e Tiirk Dili 2: 41) 

Tartı§maya bir de j harfi ekleniyor ... 

16 Aralık 1933 tarihli Cıımhııriyet gazetesinde M. Nermi in1Zasıyla 

yayımlanan yazıda da q, x, w harflerinin alfabemizde olmamasının Türkçe 

için bir eksiklik olmadığı belirtilmekte ve bir ba§ka harfe, j harfine, dikkat 

çekilmektedir: u ... dilimizde j hmji de yok. Bmw bol bo! k!!llaıı!)'orllz. Neden? 
Çiinkü Fmızsız sesiııe s,ıclık kalmak istiyoı"ıız. Oımıı içiıı bıı j haıjim (tlJabemizde 
yer l JermiJizdil: YaPısl7lda j halji blı!/tllı17l Fr(IızSlZ Jözleri dilimize boJ'lII/{{ akIJ'ol: 
Dilimiz adeta j'!qti gibi bir ~·ey ... Bence j halji, q, x, u/den dilimizin sesini, 
yapısmı bozmak itibariyle çok daha liizl/lllSlIzdlt/:" (Atatürkııe Tiirk Dili 2: 
41) 

Bu tartı§malar bir süre sonra sona ermi§, ancak zaman zaman aynı 

dü§ünceler veya farklı dü§ünceler ileri sürülerek tekrarlanmı§rır. Bu konu

da Atati.irk'i.in ne dü§ündüğünü de belirtmek gerekir. Yeni Türk yazısının 

belirlenmesinden ve yazı deği§ikliğinin yapılmasından sonra yabancı söz

lerdeki kimi harHerin alfabeye eklenmesi dü§üncesi ileri sürülclüğünde 

Atatürk bu konuda §unu söylemi§tir: ULis(/ılll!7lza ktl/"/JlIllJl'e fakClt atdlJlClJI 
zaman meselesi olaıı yabml(! kelimelerin hatm içiJl Tiirk a/fabesine hmjler ilrıı'esini 
asla miinclSip gijrıııeııı." (Sadri Maksudi 1930: 275) 

Bilgisayar, internet ve www ... 

Tartı§manın son günlerde yeniden gündeme gelmesinde internet 

adreslerinde sıkça kullanıbn LU harfinin olduğu anla§ılıyor. Yiıygın bir 

kullanım alanı olduğu belirtilerek bu harfin alfabeye alınması veya okullar

da öğretilmesi dü§üncesi ileri sürülüyordu. lVharfinin yanı sıra x, q hadleri 

için de aynı dü§ünceler dile getiriliyordu. 

Türkçe sözlerde bulunmayan bu harHer ancak alıntı sözlerde kaqımı
za çıkmaktadır. Bilindiği gibi eski alıntılardaki bu sesler, Türkçede en 

yakın ses ve harfle kaf§ılanml§tır. Bu tür sözleri alFabemizdeki harHerle 
kullanıyoruz: 

'taxi' > tr/ksi; 'quarz' > kıımı'S, 'qualifie' > kalifiye, 'qualite' > !wIİte; 
'wagon' > ııagoıı, 'wattmann' > 'wrtll1(!7I, \vhisky' > ı'İski ... 

Son yıllarda dilimize giren 'show' gibi kimi yabancı sözlerde bu harf1e

rin kullanımı gündeme gelmi§tir. Bu alıntı sözlerin dilimizde Türkçe kar§ı

lıkları varsa, bunların kullanılması daha doğru olacaktır. Böylece, dilde 

yabancı ögelerin önüne geçileceği gibi bu tür yazılı§ sorunları da kendili

ğinden çözülecektir. Örneğin, show sözü için gÖJteri dediğinizde hiçbir 

sorun kalmayacaktır. 

ın 
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Kültür ili§kileri sonucu Türkçe pek çok dile söz verdiği gibi, pek çok 

dilden de söz almı§tır. Ancak, dilimizdeki her yabancı kökenli söz için 

özel harfkullanmamaktayız. Böyle bir durum olsaydı, o zaman Arapçadan 

alıntılarda tespit'teki s için farklı bir s, Ramazaıı'daki z için hrklı bir z, 

rethat'taki h için farldı bir h kullanmamız gerekirdi. Örneğin, taıitdeki 
iki t de Arap yazısında birbirinden farklıdır. Kısacası, her dilde al111tl söz 

vardır, ama hiçbir dilde alıntı sözlerdeki farldı harfler için o dilin alfabesine 

yeni bir harf eklenmez. Fransızcada bizim!," harfimizin benzeri bir harf 

var. Bu harfin bulunduğu sözler İngilizceye geçtiğinde harfi n ses değeri 
neyse İngilizcede o harf kullanılır. Kvik sözü Türkçeden (Tekin 2001: 25-

31) İngilizceye geçmi§tir, ama İngilizcede kiusk §eklindedir. Rusçadaki ts, 

§ç, yu, yo harflerinin geçtiği Rusça alıntılarda ne yapılacak? çtlr sözü 

Rusçadan geçmi§tir, tsar §eklindedir. Onu da böyle mi yazmamız gerekir? 

Bunun için alfabemize bir de Kiril yazısından harf mi ekleyeceğiz? 

Türkçe sözlerde bulunmayan harfleri alfabemize alman111 yararı olma

yacaktır. Bu harfleri aldığınızı dü§ününüz: İlkokulda birinci sınıf ta yazıyı 
öğrettiğimiz çocuklarıımza bu harfleri hangi sözleri örnek göstererek öğre

teceksiniz? Q, .Y, LV harflerini öğretirken, bu harfler Türkçe sözlerde olmadığı 

için yabanCi kökenli sözleri örnek göstermek gerekecektir. Böyle bir uygula

ma, dildeki yabanCi ögeleri artıracaktır. Okullarda bu yabanCi hadleri diğer 

harflerimizden ayırmadan, okuma yazma derslerinde, Türkçe derslerinde 

öğretilmesinin bir gereği de yoktur. Bu harflerin öğretilmesi gereken yerler, 

yabanCi dil dersleridir. 

Türk Cumhuriyetlerinde kullanılan q ve x 

Kimi Türk Cumhuriyetlerinde kabul edilen Latin kaynaklı yeni alh

bede q, x' gibi harflerin bulunduğu doğrudur, ancak bu harfler farklı sesleri 

kat§ılamaktadlL Q harfi kalın g sesini kar§ılamakradır: Azerbaycan Türk

çesinde qapcı/ı yazılı§ıgrıp"ı/z 'kapalı' anlamındadıl'. Bu har( bizim ağızları

mızda da kullanılmakta olan kalın g « kı sesini (gtZ, gajJl vb.) sesini 

kar§ılamaktadır. X ise gırtlaksı h sesini kar§ılar. l"()X 'yok', !,"lxlI/aq 'çıkmak' 

örneklerinde de görüldüğü gibi x harfi bazı Türk Cumhuriyederinde Ik51 
seslerini değil II)I sesini k,u§ılamaktadır. Aslında bu ses de (gırdaksı h 

sesi) bizim bölge ağızlarımızda vardır, ancak yazı dilimizde kullanılmamak

tadır. Şu halde Türk Cumhuriyetlerinin kimilerinin alfabelerinde bulunan 

q, x gibi haı'fler, batı dillerinde kullanılan q, .'I.' harllerinden ses bakımından 

farklıdır. 

İnternette Türkçe karakterler 
YabanCi kaynaklı özel adlarda bu harflerin kullanılmas111a engel yok. 



BitmeyelZ Tartışma Q, X, W .. 

İnternet adreslerinde de bu harfler kullanılabilir. Klavyelerde bu hartler 

de bulunuyor. Dolayısıyla, yabancı adların kullanıldığı internet adreslerin

de q, X, Lu harflerini kullanmaya engel bir durum da yoktur. Ancak ~unu 

da belirtmek gerekir; internet adreslerinin ba§ında mutlaka 'www' ile 

bulunacak diye bir kural da yoktur. 'www' ile ba§lamayan yüzlerce sayfa 

adresi olduğu biliniyor. Söz geli§i Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat 

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün ağ kümesinin (web site) 

adresi http://turkoloji.cu.edu.tr §eklindedir. Dünyanın her yerinden bu 

adrese ula§mak mümkündür. 

İnternetteki ağ kümeleri adreslerinde Türkçe karakter kullanılamadı
ğı bilinmektedir. Ancak, bilgisayar teknolojisinden yararlanılarak buna 

da çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. Nitekim Kuzey Kıbrıs Türk Cum

huriyetindeki Yakındoğu Üniversitesinden iki genç bilim adamı bu konuda 

çalı§malar yapmı§lar ve sonuçta ba§arılı olmu§lardır. Tiir.!~ Dili dergisinin 

.Mart 200 ı sayısında bu çalı§mayı duyurmu§tuk. Bir örnek vermek gerekir

se, bu genç bilim adamlarının sistemleri sayesinde Türkiye Cumhuriyeti 

Ba§bakanlık ağ sayfalarının adresini bttp:lllUlUw.umutlkrtlılik.gou.t r yazmak 

yerine Türkçede olduğu gibi bttp:l/www.uaıUrtkrtlılık.gou.tr yazabileceğiz. 

Ancak @ i§aretinin elmek (elektronik mektup=e-mail) adreslerinde 

kullanılması bir gerekliliktif. Bu i§aret de bilgisayarların klavyesinde bulu-

11l1yor ve yerli yerinde kullanılıyor. Bu i§aret için Türkçemizde kil)'rJ/kllf tl 
veya çeııge!!i ct adları kullanılabilir. 

Kaybolan seslerimiz var mı? 
Türkçedeki bazı aylflcı seslerin harf olarak yazıya yansımadığı ve 

bazı seslerin kaybolduğu dü§üncesine gelince ... Bugün için yazı dilinde 

ve ölçünlü (standart) konu§ma dilinde lel ile lel sesleri arasında fark kalma

mı§tır. Y;1.zıda aynı harfle gösterilen bu sesler, ölçünlü dilde de giderek 

aynı sesle kar§ılal11r olmu§tur. Gırdaksı h (ibi) sesi ise bugün için sadece 

bölge ağdarıncla görülen bir sestir. Türkiye Türkçesi yazı dilinde ve ijlçün

lü dilde bugün için ayırt edici ses özelliği ta§ımamaktadır. Eski Türkçe 

döneminde kalın k (/1~/) sesini bulunduran bazı sözlerde bu ses Eski Anado

lu Türkçesi döneminde Ib/'ya, Türkiye Türkçesinde de Ih/'ye dönü§mü~
tür. Arapça alıntı sözlerdeki /1)/, Ibi ve Ihl sç:sleri ( [[..lı harf1eri) arasındaki 

ayırıcı özellikler, yeni Türk yazısına geçişle birlikte ortadan kalkml§tır. 

Bütün bu sesler bugün artık yazıda tek bir h harfiyle, konu§ma dilinde 

de Ihl sesiyle kar§ılanmaktadır. Kaybolan ses tanımlaması, belki de sadece 

damaksı 11 (/ııl) sesi için kullanılabilir. Tarihı yazı dillerimizde dil ucu ve 

di§ ardı ünsüzü ını ile damaksı (genizsi, nazal) /ııl anlam ayırıcı özelliklere 
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sahipti. Ancak, damaksı n (/lı/), yeni Türk yazısına geçtiğimiz 1928 yılın

dan çok daha önce İstanbul Türkçesinde dil ucu ve di§ ardı n ünsüzüne 

dönü§mü§tü. Arap kaynaklı yazıda farklı harnerle kar§ılanan bu sesler, 

yeni Türk yazısında tek bir harfle, n harfiyle, kar§ılanmı§tıL Bölge ağızları

mızda hillil ya§amakta olan bu sesin, yazıda gösterilememesi belki bir 

eksiklik olarak değerlendirilebilir, ancak ölçünlü konu§ma dilinde ILLI sesi

nin çoktan Inl'ye dönü§mü§ olması ve anlamın bağlamdan çıkarılması 

bu ses açısından da alfabemizde bir eksiklik olmadığını gösterir. Kaldı ki 

bugün dilimizde e§ sesli pek çok sözü (yiiz, yol, apb.) bağlamdan çıkarmak

tayız. Üstelik bu sözler arasında, uzun veya kısa ünlü bulunduran ve bu 

yönüyle ayırıcı özellikler ta§ıyan sözler de bulunmaktadır. 

Kısacası, yeni Türk yazısında geçmi§te olduğu gibi bugün için de 

önemli bir eksiklik veya bir sorun görünmüyor. 

Asıl tehlike 
Asıl üzerinde durulması gereken, Türkçe veya Türkçele§mi§ sözlerde

ki sesleri x, LIJ harfleriyle veya dj, sh, ch, gibi harf öbekleriyle yazma eğilimi

nin artmasıdıL İstanbul' da bir otel, adını Taxiııı biçiminde yazıYOL Bir 

antikacı Eskidji adını kullanıyor. Bir kuru yemi§çi tabelilsına 'reıııisb diye 

yazmı§. Bunlar Türk yazı geleneğini bozan tutumlardır. Alfabeye q, x, LV 

harflerinin alınması bu eğilimi artıracaktır. Yıllardır taksi, kalite, kalifiye, 

'vatıııan, viski, vagolZ biçimlerinde yazdığımız sözlerin yazılı§larında farklılık
lar ortaya çıkacaktır. Bu harflerin öğretilmesi sırasında ister istemez yaban

cı sözler örnek gösterilecek, böylece dilimizdeki yabancı ögelerin artmasına 

yol açılacaktır. 

Bugün dilde yabancıla§ma, artık Türkçenin söz dizimini bile etkiler

ken, Türkçe sözlere İngilizce ekler getirilirken, dilde yabancıla§manın 
olumsuzluklarını ya§anırken, daha önce ele defalarca tartı§ılan ve artık 

bir sonuca bağlanan q, x, LIJ harflerinin alfabeye eklenmesi konusunu tartı

§arak bo§a vakit geçirmiyor muyuz? 
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